
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara yang sedang mengalamiperkembangan pasti 

memerlukandana  yang sangat besar untuk melakukan pembangunan baik dari insfrastruktur, 

ekonomi dan yang lainnya. Dalam rangka mempercepat pembangunan pada struktur 

pembiayaan, biaya yang digunakan seharusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik dan 

optimal.  

Penerimaan dalam negeri harus terus diupayakan  melalui perluasan sumber 

penerimaan negara di berbagai sektor. Pemerintah mempunyai bermacam-macam tugas 

pokok yang harus dikerjakan untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan 

umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita luhur dan tujuan 

bangsa yang tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 1945. 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan untuk melaksanakan fungsinya 

sebagai pemerintah yang sah, kemudian dibentuklahorganisasi, birokrasi, dan struktur 

pemerintahan yang menyentuh berbagai kegiatan pemerintahan diantaranya adalah 

Departemen Keuangan yang sejak tahun 2009 berubah menjadi Kementerian Keuangan, yang 

terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal  (Ditjen) diantaranya Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP)  yang mempunyai tugas pokok memungut ataumenghimpun pajak dari masyarakat. 

Direktorat Jenderal Pajak merupakan organisasi dibawah naungan pemerintah pusat dan  

 



bertugas dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah pusat yang terdiri dari, pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), 

Bea Meterai. Maka dari itu dibentuklah berbagai upaya dalam peningkatan pendapatan pajak 

baik dari segi kualitas  subyek maupun besaran pajak yang harus terbayar agar dapat lebih 

meningkatkan kualitas perekonomian Negara di dalam hubungan internasional dan dapat 

menunjukaneksistensinya dalam perekonomian dunia 

Dasar hukum yang mendasari bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi "pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."  

Pemungutan dana yang berasal dari rakyat harus diatur oleh peraturan perundang-

undangan karena pungutan yang di ambil tanpa adanya aturan dalam UU dapat digolongkan 

sebagai kegiatan perampokan sebagaimana yang sudah biasa kita dengar: tax without law is 

robbery.  

Berbagai  upaya telah dilaksanakan oleh pemerintahmelalui DJP untuk meningkatkan 

penerimaan pajak ialah meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan objek pajak, 

dan penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi 

Direktorat Jendral Pajak (DJP).  

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung 

jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain para petugas pajak, Direktur 

Jendral Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib 

Pajak dan Intensifikasi Pajak.  

Ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 

menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar. Maka dari itu, dapat disimpukan bahwa 



pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan dalam mencari sesuatu yang belum 

ditemukan yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat dan dapat digolongkan  sebagai 

wajib pajak, namun dalam kenyataanya belum terdaftar secara administrasi sebagai wajib 

pajak di Kantor Pajak. Kegiatan ekstensifikasi mempunyai tujuan yaitu menambah jumlah 

Wajib Pajak yang terdaftar, maka kegiatan ekstenfikasimerupakan upaya fiskus (petugas 

pajak) dalam peningkatan penerimaan pajak.Salah satu kegiatan intensifikasi pajak ini adalah 

untuk mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang 

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.  

Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek maupun subjek 

pajak yang secara administrasi telah terdaftar dan tercatat memilikittujuan untuk mengungkap 

dan memperjelas laporan Wajib Pajak yang kurang benar, tidak benar, maupun yang curang 

karena banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar tidak membayarkan  pajaknya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dilaksanakan untuk observasi pemahaman 

mengenai pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang Pribadi sebagai upaya 

peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayaanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

 Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan penulis dalam  mengetahui 

pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 



 Lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang 

pribadi  sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada periode tahun 2014-2017 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Mengamati secara langsung praktik di lapangan mengenai kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan 

guna menambah wajib pajak baru sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. 

 

b. Dokumentasi 

Mengambil arsip dokumen atau data yang di perlukan dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Rungkut. 

c. wawancara 

Mengumpulkan data melalui tanpa jawab tatap muka dengan pihak pihak terkait kegiatan 

ekstensifikasi. 

6. Jadwal Studi Lapang  

a. Waktu Studi Lapang  

Studi Lapang di laksanakan pada saat libur semester perkuliahan yaitu tanggal 01 Oktober 2018 sampai 

dengan 31 Oktober 2018. 

b. Tempat Studi Lapang 

Lokasi Studi Lapang dilaksanakan di kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Gubeng. Jalan Sumatera 

No.22-24,Ketabang Genteng, Surabaya. 

 


